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Abstrak. Obat herbal memiliki banyak khasiat yang berasal dari bahan aktif yang terkandung dalam tanaman 

yang dapat digunakan untuk penyembuhan penyakit. Penelitian mengenai aktivitas antibakteri dan antijamur dari 

obat herbal yang digunakan sebagai obat keputihan telah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui aktivtas antibakteri dan antijamur pada obat herbal ―X‖ terhadap bakteri Neisseria gonnorhoeae 

(49226) dan jamur Candida albicans (ATCC 10231). Obat herbal yang digunakan pada penelitian ini memiliki 

kandungan simplisia tanaman herbal seperti majakani, dauh sirih, daun pacar, gambir, dan kunyit. Konsentrasi 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,13%, dan 1,69%. Aktivitas 

antibakteri dan antijamur menggunakan metode difusi cakram. Hasil dari metode tersebut berupa ada atau 

tidaknya zona bening yang terjadi disekitar cakram yang menunjukkan adanya penghambatan pertumbuhan 

mikroba oleh obat herbal. Hasil aktivitas antibakteri obat herbal terhadap bakteri Neisseria gonnorhoeae dengan 

konsentrasi 50% memiliki diameter zona hambat sebesar 8 mm dan konsentrasi 25% sebesar 7 mm sedangkan 

pada konsentrasi yang lebih rendah tidak terdapat zona hambat bakteri. Hasil aktivitas antijamur terhadap jamur 

Candida albicans pada obat herbal dengan konsentrasi 50% dan 25% masing–masing memiliki zona hambat 

sebesar 9,68 mm dan 8,45 mm sedangkan pada konsentrasi yang lebih rendah juga tidak terdapat diameter zona 

hambat. Pada penelitian ini juga ditentukan aktivitas antibakteri dan antijamur sampel obat herbal pada 

konsentrasi 100% yang memiliki diameter zona hambat bakteri sebesar 18,520 mm dan diameter zona hambat 

jamur sebesar 22,411 mm. Hasil pada obat herbal konsentrasi 100% membuktikan bahwa aktivitas antibakteri 

dan antijamur pada obat herbal hampir sama dengan obat-obatan sintetis yang digunakan untuk penghambatan 

pertumbuhan mikroba. Kesimpulan yang  didapat dari penelitian ini bahwa obat herbal pada penelitian ini 

memiliki aktivitas antibakteri dan antijamur yang baik sehingga dapat digunakan sebagai obat untuk mengatasi 

keputihan. 

Kata kunci: Obat Herbal, Aktivitas antibakteri, Aktivitas antijamur, difusi cakram, Neisseria gonnorhoeae, 

Candida albicans. 

 

 
Abstract.  Herbal medicine has many properties that come from the active ingredients contained in plants that 

can be used to cure diseases. Research on the antibacterial and antifungal activities of herbal medicines used as a 

vaginal discharge medicine has been carried out. The purpose of this study was to determine the antibacterial and 

antifungal activity of the herbal medicine "X" against Neisseria gonnorhoeae (49226) and Candida albicans 

(ATCC 10231). The herbal medicine used in this study contains herbal plant simplicia such as majakani, betel 

leaf, henna leaves, gambier, and turmeric. The concentrations used in this study included 50%, 25%, 12.5%, 

6.25%, 3.13%, and 1.69%. Antibacterial and antifungal activity using the disc diffusion method. The result of 

this method is the presence or absence of a clear zone around the disc which indicates the inhibition of microbial 

growth by herbal medicine. The results of the antibacterial activity of herbal medicine against Neisseria 

gonnorhoeae with a concentration of 50% had an inhibition zone diameter at 8 mm and a concentration of 25% 

at 7 mm, while at lower concentrations there was no bacterial inhibition zone. The results of the antifungal 

activity against Candida albicans on herbal medicines with a concentration of 50% and 25% respectively had an 

inhibition zone at 9.68 mm and 8.45 mm, while at lower concentrations there was no inhibition zone diameter. In 

this study also determined the antibacterial and antifungal activity of herbal medicinal samples at a concentration 
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of 100% which had a bacterial inhibition zone diameter of 18.520 mm and a fungal inhibition zone diameter of 

22,411 mm. The results on 100% concentration of herbal medicines proved that the antibacterial and antifungal 

activities of herbal medicine were almost the same as those of synthetic drugs used to inhibit microbial growth. 

The conclusion from this study is that the herbal medicine in this study has good antibacterial and antifungal 

activity so that it can be used as a medicine of vaginal discharge. 

Keywords : Herbal medicine, Antibacterial activity, Antifungal activity, disc diffusion, Neisseria gonnorhoeae, 

Candida albicans. 

 

 

1. Pendahuluan 

Obat herbal mempunyai peran yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. 

Obat herbal adalah obat yang digunakan untuk penyembuhan penyakit yang terdiri dari beberapa 

tanaman yang mempunyai banyak khasiat. Khasiat yang dihasilkan berasal dari bahan aktif yang 

terkandung dalam tanaman tersebut. Tanaman obat tradisional merupakan ramuan bahan alam yang 

secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan keanekaragaman 

tanaman obat-obatan yang dapat menunjang adanya ketersediaan obat-obat tradisional siap pakai 

[1]. Obat herbal dalam penelitian ini mengandung beberapa simplisia tanaman obat seperti buah 

majakani, daun sirih, daun pacar, kunyit, dan gambir. Bahan-bahan obat herbal tersebut diolah 

sedemikian rupa untuk mengobati keputihan. 

Keputihan adalah suatu kondisi yang seringkali dialami oleh wanita mulai dari masa remaja, 

masa reproduksi hingga masa menopause [2]. Keputihan dapat bersifat normal dan abnormal, 

kondisi abnormal atau biasa disebut dengan patologis dapat mendatangkan suatu penyakit. Keluhan 

yang sering terjadi seperti gatal dan rasa terbakar pada daerah intim [3]. Penyebab utama keputihan 

patologis yaitu karena adanya pertumbuhan mikroorganisme yang tidak normal. Faktor penyebab 

keluhan pada vagina terbanyak adalah karena infeksi vagina yang disebabkan oleh kuman, jamur, 

virus, dan parasit serta tumor [4]. Bakteri Neisseria gonorrhoeae 49226 dan Jamur Candida 

albicans ATCC 10231 merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan keputihan patologis. 

Tumbuhan yang digunakan dalam obat herbal ini mengandung senyawa aktif pada setiap 

materialnya seperti fenol steroid, triterpen, tannin, saponin, alkaloid, minyak atsiri [5], polifenol 

[6], dan katekin [7]. Senyawa aktif tersebut memiliki khasiat diantaranyasebagai antimikroba, 

antivirus sampai antikanker yang dimiliki setiap materialnya. Hingga saat ini penelitian mengenai 

obat herbal merek ‗X‘ dengan material tersebut belum ada informasi ilmiah yang mengkaji tentang 

khasiat spesifiknya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri 

dan antijamur obat herbal tersebut terhadap bakteri Neisseria gonorrhoeae 49226 dan jamur 

Candida albicans ATCC 10231.  

 

2. Bahan dan Metode 

2.1 Bahan  

Obat Herbal merk ‗X‘, aquades, Saburoud Dextrose Broth (SDB), Saburoud Dextrose Agar 

(SDA), Thayer-Martin medium, Ciprofloxacin, Ketokonazol, kertas cakram, BakteriNeisseria 

gonorrhoeae 49226, JamurCandida albicans ATCC 10231 

2.2 Preparasi Sampel 

Sampel produk obat herbal ditimbang menggunakan neraca analitik sebanyak 5; 2,5; 12,5; 

0,625; dan 0,313 gram kemudian dilarutkan dengan aquades hingga terbentuk konsentrasi 

50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,13%.  

2.3  Uji Antibakteri 

Pengujian antibakteri Neisseria gonorrhoeae menggunakan metode difusi cakram dengan 

media Thayer-Martin. Pertama disiapkan media Thayer-Martin lalu dituangkan kedalam 

cawan petri. Disiapkan suspense bakteri Neisseria gonorrhoeae49226 dengan kekeruhan 1 Mc-

Farland. Kemudian dilakukan swab bakteri dan diusapkan secara merata diatas media Thayer-

Martin pada cawan petri. Selanjutnya kertas cakram berdiameter 6mm direndam dalam 10µL 
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larutan sampel dengan variasi konsentrasi, kontrol positif, dan kontrol negatif selama 15 

menit. Kemudian diletakkan diatas cawan petri dan diinkubasi pada suhu 35˚C - 37˚C selama 

24 jam. Zona hambat bakteri ditandai dengan area jernih di sekitar cakram pada permukaan 

media padat, kemudian diukur menggunakan jangka sorong dalam milimeter (mm) [8]. 

2.4  Uji Antijamur 

Peremajaan kultur stok murni jamur Candida albicansATCC 10231 dilakukan dengan 

menyiapkan media cair SDB steril, kemudian ditambahkan dengan 1 ose biakan jamur yang 

diambil dari media agar miring dan divortex agar homogen. Setelah itu diinkubasi selama 24 

jam pada suhu 37°C. Selanjutnya yaitu pembuatan media kultur spesifik untuk jamur Candida 

albicans. Dalam hal ini digunakan media agar SDA. Media agar dituangkan kedalam cawan 

petri dan dilakukan swab dengan kultur jamur yang telah diremajakan. 

Pengujian aktivitas antijamur pada obat herbal bertawas dilakukan dengan metode difusi 

cakram. Dimana kertas cakram berdiameter 6mm direndam dalam 10µL larutan sampel 

dengan variasi konsentrasi, control positif, dan control negative selama 15 menit. Kemudian 

diletakkan diatas cawan petri dan diinkubasi pada suhu 35˚C - 37˚C selama 48 jam. Zona 

hambat jamur ditandai dengan area jernih di sekitar cakram pada permukaan media agar, 

kemudian diukur menggunakan jangka sorong dalam millimeter (mm)  [9]. 

 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
3.1 Preparasi Sampel 

Obat herbal merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan suatu penyakit yang berasal dari 

tanaman. Cara kerja obat herbal adalah membantu mengembalikan keseimbangan tubuh secara 

menyeluruh serta menyeimbangkan kondisi tubuh. Penggunaan obat herbal memiliki efek 

samping yang lebih rendah bila dibandingkan dengan penggunaan obat kimia sintesis [10]. Pada 

penelitian ini, obat herbal merk ‗X‘ mengandung simplisia tanaman herbal seperti majakani, 

dauh sirih, daun pacar, gambir, dan kunyit. Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, 

tanaman herbal dalam obat herbal ini mengandung beberapa senyawa fitokimia yang mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur serta biasa digunakan sebagai obat keputihan. 

Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 

3,13%, dan 1,69% Larutan sampel yang digunakan ditunjukkan pada gambar 1. Berdasarkan 

gambar 1 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi obat herbal yang digunakan maka 

warna larutan akan semakin pekat. Hal ini disebabkan karena obat herbal yang digunakan 

semakin banyak seiring peningkatan konsentrasi.  

 

 

Gambar 1. Larutan sampel Obat Herbal dalam berbagai konsentrasi. 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

335 

3.2 Uji Antibakteri dan Antijamur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diameter Zona Hambat Obat Herbal terhadap (a) Bakteri Neisseria gonorrhoeae dan 

(b) Jamur Candida albicans dengan variasi konsentrasi. 

 

Konsentrasi (%) 
Diameter Zona Hambat ± (mm) 

Rata – rata 
I II III IV 

50 8 8 8 8 8 

25 7 7 7 7 7 

12,5 - - - - - 

6,25 - - - - - 

3,13 - - - - - 

1,69 - - - - - 

Kontrol Positif 48 48 48 48 48 

Kontrol Negatif  - -  - 

Catatan: - = Tidak ada zona hambat.  

Tabel 1. Diameter Zona Hambat Hasil Uji Antibakteri terhadap Bakteri Neisseria gonorrhoeae 

49226. 
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Konsentrasi 
Diameter Zona Hambat   ± (mm) 

Rata – rata 
I II III IV 

50% 9,25 9,55 10,2 9,75 9,6875 

25% 8,9 8,2 8,55 8,15 8,45 

12,5% - - - - - 

6,25% - - - - - 

3,13% - - - - - 

1,69% - - - - - 

Kontrol Positif 17,95 15,65 16,30 16,25 16,53 

Kontrol Negatif - - -  - 

Catatan: - = Tidak ada zona hambat.  

Tabel 2. Diameter Zona Hambat Hasil Uji Antijamur terhadap Jamur Candida albicans ATCC 

10231. 

 

Hasil uji aktivitas antibakteri sampel obat herbal terhadap bakteri Neisseria gonorrhoeae 

49226 dan jamur Candida albicans ATCC 10231 ditunjukkan oleh Gambar 2, Tabel 1, dan 

Tabel 2. Adanya aktivitas antibakteri dan antijamur ditunjukkan dengan terbentuknya zona 

bening disekitar cakram yang selanjutnya disebut dengan diameter zona hambat. Pada uji 

antibakteri, zona bening disekitar cakram hanya dapat terbentuk pada konsentrasi 50% dan 25% 

dengan rata – rata masing – masing diameter zona hambat sebesar 8mm dan 7mm. Begitu pula 

pada hasil uji antijamur, diameter zona hambat yang terbentuk hanya pada konsentrasi 50% dan 

25% dengan rata – rata masing – masing diameter sebesar 9,6875mm dan 8,45mm. Sedangkan 

pada konsentrasi 12,5%, 6,25%, 3,13%, dan 1,69% pada kedua pengujian tidak menunjukkan 

adanya aktivitas antibakteri dan antijamur yang ditunjukkan dengan tidak adanya zona hambat.  

Adanya perbedaan hasil uji dapat dipengaruhi oleh banyaknya sampel obat herbal yang 

digunakan sehingga terdapat perbedaan pula pada kandungan senyawa fitokimia yang berperan 

pada penghambatan pertumbuhan bakteri dan jamur. Pada konsentrasi 50% dan 25% obat herbal 

yang digunakan lebih banyak sehingga kandungan senyawa fitokimia didalamnya juga semakin 

banyak sehingga mampu untuk menghambat pertumbuhan bakteri Neisseria gonorrhoeae dan 

jamur Candida albicans. Sedangkan pada konsentrasi lebih rendah, yaitu 12,5%, 6,25%, 3,13%, 

dan 1,69% obat herbal yang digunakan semakin sedikit sehingga kemungkinan adanya senyawa 

fitokimia potensi antibakteri dan antijamur terlalu sedikit dan tidak cukup untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri Neisseria gonorrhoeae dan jamur Candida albicans. Bakteri Neisseria 

gonorrhoeae merupakan bakteri gram negative yang memiliki dinding sel yang tipis yang 

mengandung peptidoglikan, lipid, protein, lipopolisakarida, dan lipoprotein yang mampu untuk 

membentuk suatu lapisan yang kuat serta susunan dinding sel yang tidak teratur yang sukar 

ditembus oleh senyawa antibakteri [11], [12]. Disisi lain, jamur Candida albicans memiliki 

struktur dinding sel yang tebal, memiliki lapisan membrane plasma yang terdiri dari lipid serta 

adanya membrane ergostrerol yang merupakan fosfolipid ganda yang dapat menahan lisis akibat 

tekanan osmotic. Selain itu jamur ini juga mampu membentuk Clamydospora yang memiliki 

dinding spora yang sangat tebal dan kuat sehingga sukar ditembus oleh senyawa metabolic 

sekunder [13]. Oleh karena itu dibutuhkan senyawa antibakteri dan antijamur yang banyak dan 
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spesifik sehingga mampu untuk menembus dinding sel dan menyebabkan penghambatan 

pertumbuhan bakteri.  

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, tanaman herbal dalam obat herbal ini 

mengandung beberapa senyawa fitokimia yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan 

jamur serta biasa digunakan sebagai obat keputihan. Beberapa senyawa fitokimia yang 

berpotensi sebagai antibakteri dan antijamur antara lain adalah flavonoid, tannin, saponin, 

alkaloid, dan steroid. Flavonoid bekerja dengan mendenaturasi protein yang dapat menyebabkan 

gangguan dalam pembentukan sel. Mekanisme kerja tannin dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri dengan mendenaturasi protein sel bakteri [14], serta dapat menghambat pertumbuhan 

jamur dengan cara menghambat sintesis kitin yang digunakan dalam pembentukan dinding sel 

jamur [15]. Mekanisme kerja saponin dalam menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur 

dengan cara menurunkan tegangan permukaan sel sehingga permeabilitas sel meningkat 

menyebabkan membrane sel tidak stabil dan mengakibatkan hemolysis sel [16], [17]. Senyawa 

alkaloid dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur dengan menghambat respirasi sel 

dan berperan dalam interkalasi DNA [18]. Senyawa steroid mampu mengubah morfologi 

membrane sel pada bakteri yang menyebabkan sel menjadi rapuh dan lisis akibat adanya 

interaksi antara steroid dengan membrane fosfolipid sel [19], serta steroid juga mampu 

menghambat pertumbuhan jamur dengan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan spora 

jamur [20] 

Selain perlakuan konsentrasi, pada penelitian ini juga digunakan control positif dan control 

negative. Dimana control positif yang digunakan pada uji antibakteri adalah Ciprofloxacin 5µg 

dan pada uji antijamur adalah Ketokonazol 2%. Sedangkan control negative yang digunakan 

untuk kedua pengujian adalah aquades. Hasil uji antibakteri pada control positif menunjukkan 

diameter zona hambat yang terbentuk sebesar 47mm. Sedangkan hasil uji Ketokonazol sebagai 

control positif dalam uji antijamur menunjukkan diameter zona hambat yang terbentuk sebesar 

16,53mm.  Antibakteri pada control negative tidak menunjukkan adanya zona hambat hal ini 

disebabkan karena aquades tidak memiliki senyawa antibakteri dan antijamur sehingga tidak 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Neisseria gonorrhoeae dan jamur Candida albicans.  

Diluar penentuan variasi konsentrasi yang telah ditentukan, pada penelitian ini juga 

ditentukan aktivitas antibakteri dan antijamur sampel obat herbal pada konsentrasi 100%. 

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Ashfia, et al. (2020), pada obat herbal bertawas 

juga dilakukan penentuan aktivitas antijamur pada konsentrasi 100%, dimana pada 

kenyataannya sampel obat tersebut dikonsumsi dalam bentuk aslinya yang selanjutnya 

dinyatakan sebagai konsentrasi 100%, yaitu tanpa dilakukan pengenceran. Sama halnya seperti 

pada penelitian ini. Karena dalam penelitian ini, konsentrasi yang digunakan terbatas hanya 

sampai 50%, sehingga untuk dapat menentukan aktivitas antibakteri dan antijamur pada 

konsentrasi 100% perlu dilakukan penentuan diameter zona hambatnya melalui perpanjangan 

slope pada gambar 4 dan 5.  
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Gambar 4. Grafik hubungan diameter zona hambat vs konsentrasi pada uji antibakteri dengan 

trendline hingga pada 100% obat herbal. 

 

 

Gambar 5. Grafik hubungan diameter zona hambat vs konsentrasi pada uji antijamur dengan 

trendline hingga pada 100% obat herbal. 

Pada Gambar 4 dan Gambar 5 dapat dilihat garis tren dari grafik tersebut menunjukkan 

adanya peningkatan diameter zona hambat bakteri seiring dengan peningkatan konsentrasi. Dari 

data yang diperoleh pada Tabel 2 dan Tabel 3, selanjutnya dibuat grafik antara konsentrasi vs. 

rata – rata diameter zona hambat dan dilakukan perpanjangan hingga konsentras 100% seperti 

pada gambar 4 dan 5. Pada Gambar 4 diperoleh persamaan y = 0,1917x – 0,6497. Persamaan 

linear tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan rata – rata diameter zona hambat 

antibakteri pada konsentrasi 100% dengan mengubah harga x menjadi 100.  

 

y = 0,1917x - 0,6497 
R² = 0,8345 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 20 40 60 80 100 120

D
ia

m
et

er
 Z

O
n

a 
H

am
b

at
 (

m
m

) 

Konsentrasi (%b/v) 

Grafik Diameter Zona Hambat Antibakteri vs 
Konsentrasi 

y = 0,232x - 0,789 
R² = 0,8357 

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

D
ia

m
et

er
 z

o
n

a 
h

am
b

at
 (

m
m

) 

Konsentrasi (%b/v) 

Grafik Diameter Zona Hambat Antijamur vs 
Konsentrasi 



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

339 

y = 0,1917x – 0,6497 

x = 100,           y = 0,1917  100 – 0,6497 

  y = 18,520 

sehingga diperoleh nilai diameter zona hambat pada 100% obat herbal sebesar 18,520 mm. 

 Sedangkan pada Gambar 5 diperoleh persamaan y = 0,232x – 0,789 yang kemudian 

digunakan untuk menentukan rata – rata diameter zona hambat antijamur pada konsentrasi 

100% dengan mengubah harga x menjadi 100. 

y = 0,232x – 0,789 

x = 100,           y = 0,232   100 – 0,789 

  y = 22,411 

sehingga diperoleh nilai diameter zona hambat pada 100% obat herbal sebesar 22,411 mm. Jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian Ashfia, et al. (2020), yang menggunakan sampel obat 

herbal bertawas, dengan kandungan simplisia tanaman herbal yang sama, hasil pelebaran 

konsentrasi pada 100% obat herbal pada penelitian ini memiliki nilai diameter zona hambat 

yang lebih tinggi, yaitu 22,411 mm, sedangkan pada penelitian Ashfia, et al. (2020) hanya 

memiliki zona hambat 15,663 mm pada pengujian antijamur.  

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa obat herbal yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Neisseria gonorrhoeae dapat diketahui 

oleh adanya diameter zona bening yang terjadi disekitar cakram pada obat herbal konsentrasi 50% 

dan 25% masing-masing sebesar 8mm dan 7mm dan obat herbal dalam penelitian ini juga memiliki 

aktivitas antijamur terhadap jamur Candida albicans dapat diketahui oleh adanya diameter zona 

bening yang terjadi disekitar cakram pada obat herbal konsentrasi 50% dan 25% dengan diameter 

zona hambat masing – masing sebesar 9,68 mm dan 8,45  mm. Selain itu ditentukan pula aktivitas 

antibakteri dan antijamur sampel obat herbal pada konsentrasi 100% yang memiliki diameter zona 

hambat bakteri sebesar 18,520 mm dan diameter zona hambat jamur sebesar 22,411 mm. 
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